โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคโนโลยีการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาภาคการเกษตร
1. ความสําคัญ และที่มา
สื่อ เป็นเครื่องมือในการถ่ ายทอดความรู้แ ก่เกษตรกร และสนั บสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานด้ า นส่ ง เสริ ม การเกษตร ไม่ ว่ า จะเป็ น การส่ ง เสริ ม เป็ น รายบุ ค คล เป็ น รายกลุ่ ม หรื อ
เป็นมวลชน การใช้สื่อซึ่งมีทั้งภาพและเสียงเพื่ออธิบาย รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสร้างความจดจําได้
มากกว่าการใช้สื่อบุคคลอย่างเดียว สื่อบางชนิดสามารถนํากลับไปอ่าน หรือเปิดชมที่บ้านได้ เป็นการย้ําสาระ
ข้อมูลวิชาการ ที่ถูกต้อง ป้องกันการหลงลืม และสามารถแลกเปลี่ยนสื่อกันได้ อิทธิพลของสื่อที่มีต่อเกษตรกร
สามารถกระตุ้ น ความความสนใจของเกษตรกรให้ ป รั บ เปลี่ ย นทั ศ นคติ พั ฒ นาวิ ธี ผ ลิ ต และประยุ ก ต์
ใช้เทคโนโลยีได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส่งผลต่อการพัฒนาผลผลิตภาคเกษตร การผลิตสื่อเพื่อถ่ายทอดความรู้
ในงานส่งเสริมการเกษตรได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามยุคสมัย และสอดคล้องกับความนิยมในการเปิดรับ
ข้อมูลข่าวสารของเกษตรกร ปัจจุบัน สื่อหลักที่ใช้เพื่อการถ่ายทอดความรู้ และข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร
ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อวิทยุ และการจัดนิทรรศการ ซึ่งสื่อทั้ง 4 ชนิด เป็นสื่อที่คงทนถาวร ได้รับ
ความนิยมจากเกษตรกร และสามารถจัดทําสําเนาได้ครั้งละมากๆ ประกอบกับเทคโนโลยีการผลิตในปัจจุบัน
ได้พัฒนาทั้งรูปแบบของสื่อ ลักษณะการใช้งาน และช่องทางการเผยแพร่ผ่านอินเตอร์เน็ตขึ้นด้วย ตลอดจน
ในยุค ดิจิทัล มี สมาร์ ทโฟน และสมาร์ ทดี ไวซ์เกือบทุกคน รวมถึงการที่รั ฐบาลได้เดิ นหน้าพัฒนาโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์) ให้เข้าถึง และครอบคลุมทุกหมู่บ้านในประเทศ เพื่อลดช่องว่างในการ
เข้าถึงแหล่งความรู้ และให้สามารถใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาในอีกหลายมิติทั้งในด้านการ
ประกอบอาชีพ และการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อาทิเช่น การทําอีคอมเมิร์ซขายสินค้าของชุมชมไปยังตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ การเผยแพร่ความรู้ด้านเกษตรของแต่ละพื้นที่เพื่อพัฒนาผลิตผล เป็นต้น ทั้งหมดนี้
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล องค์ความรู้ต่างๆ ได้เพียงปลายนิ้ว และสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา
ทั้งนี้ จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบาย
สู่ Thailand 4.0 มีเป้าหมายสําคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาประชากรให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21
ที่ ส ามารถสร้ า งสรรค์ และพั ฒ นานวัต กรรมใหม่ โดยนําฐานความรู้ ทางด้า นวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
ตลอดจนนํ า ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น มาต่ อ ยอดพั ฒ นา เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและสร้ า งโอกาสใหม่ ๆ
พร้อมยกระดับประเทศสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และมีรายได้ระดับสูงใน 20 ปี ข้างหน้า
ดังนั้น ด้วยภารกิจของสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมที่เป็นผู้นําองค์ความรู้ ผลงานของคณาจารย์ และ
นั ก วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ถ่ า ยทอดสู่ ก ลุ่ ม เกษตรกร และบุ ค ลากรของสถาบั น การเกษตร
ในรูปแบบของสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ สื่อวิทยุ และการจัดนิทรรศการ นั้น เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยี และ
นวั ต กรรมด้ า นสื่ อ สมั ย ใหม่ ที่ จ ะนํ า ความรู้ สู่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย จึ ง เห็ น ควรจั ด การฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร
เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาภาคการเกษตร ที่จะสนับสนุนโครงการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร และสถาบันการเกษตร

2. วัตถุประสงค์โครงการ
1) เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือที่นํามาใช้ในการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเกษตร
2) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ได้เรียนรู้สามารถเข้าถึงและสามารถใช้งานแหล่งเรียนรู้
จากสื่อที่ทันสมัย
3. กลุ่มเป้าหมาย
1. บุคลากรในภาคการเกษตร ได้แก่ เกษตรกร กลุม่ เกษตรกร และสถาบันเกษตรกร
2. อาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ
4. ระยะเวลาดําเนินการ
ระยะเวลาดําเนินการ : เดือนกรกฏาคม – เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560
กําหนดการจัดกิจกรรม : วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2560
5. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ และคณะทํางาน
หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
- ฝ่ายพัฒนาสือ่ การส่งเสริม
- ฝ่ายโรงพิมพ์
- ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
คณะทํางาน
1. รองศาสตราจารย์ ชูเกียรติ รักซ้อน
2. นายกฤษณ์ พลอยโสภณ
3. นายพนม เกิดแสง
4. นายวีระพันธ์ สังขมาลย์
5. นางชไมพร เอกทัศนาวรรณ
6. นางสาวบังอร ดําแพร
7. บุคลากรฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
8. บุคลากรฝ่ายโรงพิมพ์
9. นายปรีดา สามงามยา
10. นางกิติมา โพธิ์สุข

ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
หัวหน้าโครงการ
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน และเลขานุการ
คณะทํางาน และผู้ช่วยเลขานุการ

6. งบประมาณในการดําเนินการ
แหล่งเงินงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ :
งบเงินอุดหนุนโครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์
การพัฒนาประจําปี พ.ศ. 2560 : โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
และสถาบันการเกษตรเป็นเงินทั้งสิ้น 126,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน)

7. สถานทีด่ ําเนินการโครงการฯ
๑. นิทรรศการ บูธแสดงสินค้าเทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ บริเวณห้องโถง ชั้น ๑
๒. เสาวนาวิชาการ ภายในห้องประชุมวัฒนา สวรรยาธิปัติ ชั้น ๔
๓. เรียนรูแ้ ละฝึกปฏิบัติการ ภายในสํานักส่งเสริมและฝึกอบรม หรือสถานที่ที่เหมาะสม
8. วิธดี ําเนินการ
1. จัดทําโครงการเสวนาวิชาการเพื่อขออนุมัติดําเนินการ
2. ประชาสัมพันธ์โครงการให้กับ อาจารย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา นิสิต นักศึกษา และผู้ทสี่ นใจทัว่ ไป
3. เชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมโครงการ
4. เชิญบริษัทผู้นําทางด้านเทคโนโลยีมาร่วมเปิดบูธแสดงสินค้า
๕. ดําเนินงานตามโครงการ
๖. ประเมินผล และสรุปโครงการ
9. กิจกรรมการสัมมนา
ภาคเช้า : เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ภาคบ่าย : กิจกรรม เปิดบ้านฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (Open House)
1. เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทีวีดิจิทัล ฝึกปฏิบัติและสาธิต ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น ๓
๒. เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัลและสาธิต ณ ห้องโรงพิมพ์ ชั้น ๑
๓. เรียนรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการควบคุม "โดรน" (Drone)
- กลุ่มย่อยที่ ๑ "โดรน" (Drone) ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ
- กลุ่มย่อยที่ ๒ "โดรน" (Drone) ด้านการเกษตร การฉีดพ่นปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช
10. วิทยากรผู้ร่วมเสวนา
1. รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. อาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล
ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการถ่ายภาพของเมืองไทย
และช่างภาพผู้เคยถวายงานการใช้กล้องแด่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
๓. ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๔. ดร.ไชยวัฒน์ กล่ําพล
ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๕. ดร.อุบล ทองปัญญา
ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๖. นางสาวบุณฑริกา ไตรโกมุท นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชํานาญการ
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

11. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบโครงการ
๑. ฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม
๒. ฝ่ายโรงพิมพ์
3. ฝ่ายวิเคราะห์โครงการและหลักสูตรการฝึกอบรม
๑2. ผลทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ผู้เข้าร่วมงานได้รับรู้รับทราบการให้บริการวิชาการของฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม ทีม่ ีหลากหลาย
และสามารถเข้ามาใช้บริการได้ในโอกาสต่อไป
2. ได้ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือและอุปกรณ์ทั้งในปัจจุบันและ
แนวโน้มในอนาคตสําหรับเตรียมวางแผนนํามาใช้ในการปฏิบัติงาน
๓. ได้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการนํา "โดรน" (Drone) "อากาศยานไร้คนขับ" มาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานถ่ายภาพที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ ทางด้านการเรียนการสอน การวิจัย และในงานประชาสัมพันธ์
และการประยุกต์ใช้งานทางด้านการเกษตร ในการฉีดพ่นปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช
1) เพื่อนําเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของเครื่องมือที่นํามาใช้ในการผลิตสื่อเพื่อพัฒนาการเกษตร
2) เพื่อให้กลุ่มเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ได้เรียนรู้สามารถเข้าถึงและสามารถใช้งานแหล่งเรียนรู้
จากสื่อที่ทันสมัย
๑3. การประเมินผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร
1. ประเมินโครงการโดยใช้แบบสอบถาม
2. จัดทําสรุปผลการดําเนินการหลังเสร็จสิ้นโครงการ

เวลา
8.00-8.30 น.
8.00-8.30 น.
8.30-9.00 น.
9.00-10.00 น.

10.00-10.20 น.
10.20-12.20 น.

12.20-๑๓.๐๐ น.
13.00-16.30 น.

หมายเหตุ :

กําหนดการสัมมนาวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
เรื่อง "เทคโนโลยีสื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมสู่ Thailand 4.0"
และ เปิดบ้านฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (Open House)
เนื่องในวันสถาปนาสํานักส่งเสริมและฝึกอบรมครบรอบปีที่ 47
วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปตั ิ ชั้น 4
สํานักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
************************
สถานที่ / หัวข้อ
ชมนิทรรศการ บูธแสดงสินค้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ณ ห้องโถงนิทรรศการ ชั้น ๑
ลงทะเบียน บริเวณหน้าห้องประชุมวัฒนาสวรรยาธิปัติ ชั้น 4
พิธีเปิดงาน และมอบของที่ระลึกผู้ให้การสนับสนุน
เสวนาวิชาการ Tech Talk & Technology Challenge Accelerate Thailand 4.0
"เทคโนโลยีสร้างสรรค์งานถ่ายภาพแนวใหม่สู่ Thailand 4.0"
โดย รศ.ดร.ณรงค์ สมพงษ์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และ อาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพด้านการถ่ายภาพของเมืองไทย
และช่างภาพผู้เคยถวายงานการใช้กล้องแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
ผูด้ ําเนินรายการ : นายพนม เกิดแสง
พักรับประทานอาหารว่าง
เสวนาวิชาการ "Drone" เทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์งานภาพถ่ายมุมสูง
ผู้ร่วมเสวนา : ดร.ไชยวัฒน์ กล่ําพล
ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า
ดร.อุบล ทองปัญญา
ผูด้ ําเนินรายการ : นางสาวบุณฑริกา ไตรโกมุท
พักรับประทานอาหารกลางวัน
กิจกรรม เปิดบ้านฝ่ายพัฒนาสื่อการส่งเสริม (Open House) แบ่งกลุ่มเรียนรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติ
ตามฐานกิจกรรม
กลุ่มที่ 1 : เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทีวีดิจิทัล
ฝึกปฏิบัติและสาธิต ณ ห้องผลิตรายการโทรทัศน์ TV. Studio ชั้น ๓
กลุ่มที่ 2 : เรียนรู้ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิทัล
และสาธิตการพิมพ์ ณ ห้องโรงพิมพ์ ชั้น ๑
กลุ่มที่ 3 : เรียนรู้ สาธิตและฝึกปฏิบัติการควบคุม "โดรน" (Drone)
- กลุ่มย่อยที่ ๑ "โดรน" (Drone) ด้านเทคโนโลยีการศึกษา การถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอ
ณ ลานด้านหลังห้องประชุม ชั้น ๔ (หรือ ชั้น ๑ หน้าอาคารฯ)
- กลุ่มย่อยที่ ๒ "โดรน" (Drone) ด้านการเกษตร การฉีดพ่นปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช
ณ สวนผักดาดฟ้า ชั้น ๕ (หรือ ชั้น ๑ หน้าอาคารฯ)
สถานที่ฝึกปฏิบัติและเรียนรู้อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

